
A Caminho com São Geraldo

São Geraldo, Alfaiate

Informativo da Basílica de São Geraldo - Curvelo/MG - Ano XIII - no 103 - Setembro 2019



2 Informativo a Caminho com São Geraldo                                                                                                                            www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955  |      (38) 99845-4387

Uma das características fortes de 
São Geraldo foi sua dedicação ao tra-
balho. Nunca fugiu de nenhuma ativi-
dade, mesmo que esta fosse penosa e 
sacrificante. Em tudo o que fazia, pro-
curava realizar a vontade de Deus, dizia 
ele: “Não te submetas a teus gostos ou 
aos do mundo. Basta ter só Deus pre-
sente, e estar sempre nele, em tudo o 
que fazes. Na verdade, tudo o que se 
faz unicamente por amor de Deus, tudo 
é oração”.

São Geraldo começou a trabalhar 
muito novo pois, quando seu pai fa-
leceu, ele tinha apenas doze anos de 
idade. Era o filho mais velho e se tor-
nou o único homem da casa. Devido à 
necessidade da família, sua mãe, dona 
Benedita Galeta, o enviou à alfaiataria 

SÃO GERALDO, ALFAIATE
do senhor Martin Pannuto, dando con-
tinuidade à profissão de seu pai, o sr. 
Domingos Majela. 

Na vida de São Geraldo nada foi fá-
cil. Nesta alfaiataria, ele foi muito mal-
tratado pelo sócio do senhor Pannuto e 
instrutor dos aprendizes. Sua bondade  
e sua simplicidade eram vistas  como 
estupidez e incompetência. No livro 
São Geraldo Majela, Pe. Braz Delfino, 
relata: “Para começar, as zombarias e 
insultos, depois vieram os puxões de 
orelhas, reguadas nos braços e nas 
costas, tapas no rosto e pontapés”.

São Geraldo suportava tudo isso 
com paciência, oferecendo a Deus seus 
sofrimentos. Trabalhou nesta alfaiataria 
por quatro anos, depois, montou a sua 
própria alfaiataria na casa de sua mãe. 

CONHECENDO SÃO GERALDO MAJELA
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Lembranças de São Geraldo
 

Meu Deus querido, único amor meu, hoje e para sempre em entrego à 
vossa divina vontade. Em todas as tentações e tribulações direi: “Que se 

faça a vossa vontade”. Aceitarei tudo no íntimo do meu coração e, 
levantando os olhos até os céus, adorarei vossas mãos divinas que 

deixam cair sobre mim as pérolas preciosas do vosso divino querer.

O negócio prosperou, mas não ajuntou 
dinheiro, pois do que recebia tirava o 
necessário para sua mãe e suas irmãs 
e o restante dava para os pobres. 

Certa vez, um pobre, da roça, che-
gou à sua alfaiataria, levando um pano 
muito simples pedindo-lhe para fazer 
uma calça. Depois de fazer as devidas 
medidas, percebe que o pano era curto, 
não daria para vestir, nem mesmo uma 
criança. Então, São Geraldo disse-lhe: 
“Seu pano é muito pouco, meu amigo, 
mas com a ajuda de Deus, vamos ver 
o que se pode fazer”. Silenciosamen-
te, São Geraldo fez uma breve prece. 
Depois, estendeu o pano sobre a mesa 
e enquanto corria as mãos sobre o te-
cido, dizia: “Com a ajuda de Deus e de 
seu santo padroeiro, hei de fazer-lhe 
uma boa calça”. A veste ficou sob me-
dida e ainda sobraram alguns retalhos 

para as bermudas dos pequerruchos 
do pobre camponês.

Que São Geraldo interceda por to-
dos os alfaiates, e que aprendamos 
com ele a sermos caridosos com todos, 
mas de modo especial, com os mais 
necessitados.

Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.
Reitor da Basílica de São Geraldo

Curvelo/MG
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O Cristianismo é transcendente, 
mas baseado no aqui e agora. O de-
senvolvimento do ser humano e do 
mundo é passo primordial para com 
a transcendência. O homem não pode 
negligenciar o desenvolvimento aqui e 
agora, cuidando apenas do além, da 
vida eterna. Não é egoísmo não. O con-
trario é que seria pecado, que retarda o 
Reino. Não valorizar as qualidades hu-
manas, que fazem a vida bonita, seria, 
no mínimo, uma indelicadeza para com 
o Criador.

Vamos fazer juntos uma caminhada 
pela estrada das qualidades humanas, 
guiados pela “Academia de Inteligência 
de qualidade de Vida”.

Qualidades de vida: 
- Assumir conscientes a própria 

história... não ser joguete do contexto 
social.

- Saber apreciar o belo no irmão, 
em si mesmo, na natureza... sobretudo 
o bela da vida. 

- Libertar-se da monotonia de um 
quotidiano repetitivo e enfadonho... 
esse quotidiano é importante, pois nele 
vai se formando o homem e o cristão.

- Valorizar o sono tranquilo e repou-
sante... resultado positivo para a saú-
de física e espiritual, para a eficiência 
profissional e o empenho pelo Reino de 
Deus.

- Controlar a mente, não ficar va-
gando pelo mundo das ilusões e so-
nhos.

- Administrar a vida emocional... 
não ter medo de ouvir um não... ter 
tranquilidade para ouvir uma crítica, ou 
para dizer “perdão”.

- Trabalhar o próprio filme da me-
mória... repensando consciente, numa 

“ViVer e não ter a VerGonha de Ser feliz... cantar e 
cantar a beleza de um eterno aprendiz.”

BELEZA DA VIDA / LOUVAR A DEUS

(GonzaGuinha)
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espécie de mesa redonda do Eu.
- Inteligência existencial... suportar 

os conflitos existenciais.
- Saber fazer silêncio para ouvir a si 

mesmo e o Espírito Santo.
- Encontro pessoal com o irmão, 

para dialogar... ter consciência de que 
cada ser humano é um mundo a ser 
explorado, cada pessoa tem riquezas 
escondidas, mesmo os fracassados. 

- Contato pessoal com o pobre, para 
exercer a misericórdia e sentir com ele. 

Deus nos deu a vida para cuidar 
dela, para fazê-la feliz, bonita e agra-
dável para todos.

É o que nos lembra o cantor e com-
positor popular Gonzaguinha:

“Ai, meu Deus, eu sei que a vida 
devia ser bem melhor, e será, mas isto 
não importa, que eu repita: é bonita, é 
bonita”.

Pe. Jésu Assis, C.SS.R.
Curvelo/MG

Jovem, seja você também um
Missionário Redentorista!

Jovem, seja você também um
Missionário Redentorista!

Entre em contato pelo
WhatsApp Vocacional:
(31)99979-3523

Pastoral Vocacional Redentorista
Minas, Rio e Espírito Santo
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A reforma litúrgica do Concílio Va-
ticano II se dedicou muito ao tema da 
participação ativa dos fiéis. O número 
48 da Sacrosanctum Concilium (docu-
mento-fruto das conclusões do Concí-
lio, promulgada pelo Papa Paulo VI em 
4 de dezembro de 1963) afirma: “Por 
isso, a Igreja procura, solícita e cuida-
dosa, que os cristãos não assistam a 
este mistério de fé como estranhos ou 
expectadores mudos, mas participem 
na ação sagrada consciente, piedosa 
e ativamente, por meio de uma boa 
compreensão dos ritos e orações; se-
jam instruídos na Palavra de Deus”. De 
lá para cá não faz sentido a expressão 
“assistir a Missa”, todos participamos 
de maneira consciente, todos celebra-

mos mesmo no silêncio. Quem celebra 
não é somente o padre. Somos todos 
nós.

Ainda na Sacrosanctum Concilium 
em seus números 30 e 31 temos que: 
“Para promover a participação ativa, 
cuide-se de incentivar as aclamações 
dos fiéis, as respostas, a salmodia, as 
antífonas, os cânticos, bem como as 
ações, gestos e atitudes. Seja também 
observado, a seu tempo, o silêncio sa-
grado. Na revisão dos livros litúrgicos, 
procure-se que as rubricas prevejam 
também as partes dos fiéis”.

 Os padres conciliares tinham a total 
clareza da necessidade de promover a 
formação litúrgica e a participação ati-
va. O número 14 diz assim: “É desejo 

Sobre a participação atiVa doS fiéiS na liturGia

A LITURGIA NA VIDA

“Um dos intentos fortes do Concílio Vaticano II era levar os cristãos a compreender a 
grandeza da fé e a beleza do encontro com Cristo; com esse objetivo, sob a guia do Espí-
rito Santo, lançou mãos a uma adequada renovação da Liturgia, pois é dela que a Igreja 
incessantemente vive e é graças a ela que se renova”.  (Papa Francisco)
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“Participar da missa é viver outra vez a paixão e a morte redentora do 
Senhor. É uma teofania: o Senhor se faz presente no altar para ser oferecido 
ao Pai para a salvação do mundo. O Senhor está ali conosco, presente. Mas 
muitas vezes, nós vamos lá, conversamos enquanto o sacerdote celebra a 
eucaristia, mas não celebramos com ele. Mas é o Senhor. Se hoje viesse aqui 
o presidente da República, ou uma pessoa muito importante, certamente 

todos ficaríamos perto dele para saudá-lo. 
Quando vamos à missa, ali está o Senhor. 
Mas estamos distraídos. Mas, padre, 
as missas são chatas. A missa não, os 
sacerdotes! Então eles devem se converter!” 

(Papa Francisco)

ardente da mãe Igreja que todos os fi-
éis cheguem àquela plena, consciente 
e ativa participação na celebração litúr-
gica que a própria natureza da liturgia 
exige e à qual o povo cristão, ‘raça es-
colhida, sacerdócio real, nação santa, 
povo adquirido’ (1Pd 2,9; cf. 2,4-5), 
tem direito e obrigação, por força do 
batismo. A esta plena e ativa participa-
ção de todo o povo cumpre dar espe-
cial atenção na reforma e incremento 
da sagrada liturgia. Com efeito, ela é a 
primeira e necessária fonte, da qual os 
fiéis podem haurir o espírito genuina-
mente cristão”.

Na assembleia de fé todos são 
agentes da celebração, segundo a di-
versidade de ministérios, funções e 

serviços. A participação litúrgica, con-
siste em que todos se sintam vitalmen-
te comprometidos e exerçam aquilo 
que, de fato, lhes compete, pela natu-
reza da ação e pelas normas da liturgia. 
A participação consciente, ativa e plena 
é um direito e um dever que assiste a 
todos os membros do povo celebrante.

Pe. Paulo Morais, C.SS.R.
Curvelo/MG
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Olá meus caros amigos leitores de 
“A Caminho com São Geraldo”!

Hoje falaremos um pouco sobre o 
mês da Bíblia que se aproxima. Como 
tradicionalmente acontece no Brasil, 
desde ano de 1971, o mês de setem-
bro é dedicado à celebração e aprofun-
damento da Palavra de Deus presente 
em algum dos livros bíblicos. Neste ano 
estudaremos em nossas comunidades a 
Primeira carta de São João. A 48º edi-
ção terá a continuidade do tema “Para 
que n’Ele nossos povos tenham vida” e 
como lema o versículo 49 do capítulo 4 
da referida carta “Nós amamos porque 
Deus nos amou primeiro”.

É importante dizer que, para um 
melhor estudo e oração, a CNBB prepa-
rou um interessante subsídio para en-
contros em pequenos grupos que, com 
certeza, você poderá encontrar em sua 
paróquia. Aproveite este tempo, reúna 
seus amigos mais próximos, a comuni-
dade de sua rua e viva esta interessante 
proposta, compartilhando a beleza das 
Sagradas Escrituras presentes em nos-
sa vida.

Estrutura, autoria e datação da 
Primeira carta de São João.

Para facilitar e já servir de “aperitivo” 
ao estudo, apresentarei alguns temas 
importantes presentes na Primeira carta 
de São João. A primeira coisa a saber é 
como se estrutura o referido texto. Com-
preender isso já nos ajuda bastante na 

compreensão da teologia ali contida.
O texto está divido em 5 capítulos 

que podemos subdividi-los, para uma 
boa compreensão, em dez secções:

I. Prólogo: O Verbo encarnado (1,1-4)
II. A comunhão vem de Deus (1,5–2,17)
III. Os Falsos Mestres (2,18-27)
IV. Esperança Escatológica: Viver santa-
mente o presente (2,28–3,10)
V. O Amor é a base da vida (3,11-24)
VI. Discernimento dos Falsos Espíritos 
(4,1-6)
VII. O amor é a essência da santificação 
(4,7-21)
VIII. A fé como segurança nos nossos 
Corações (5,1-12)
IX. Conclusão (5,13-21)

Sobre o autor, como sempre para um 
texto bíblico, este é lugar de discussão 
entre os especialistas. Contudo, a tradi-
ção atribui a São João, o mesmo após-
tolo e evangelista, a autoria da carta. Os 
argumentos a favor da tese tradicional 
são basicamente três: a familiaridade 
de quem escreve com Jesus, afirmando 
ter sido testemunha ocular; sua autori-
dade entre os primeiros leitores; e sua 
proximidade no estilo e nos argumentos 
utilizados com o evangelho joanino.

Assumindo o que nos diz a tradição 
sobre o autor, provavelmente esta carta 
fora escrita entre os anos 85 e 90 do 
primeiro século cristão, e destinada às 
igrejas presentes na Ásia Menor, nas re-
dondezas de Éfeso.

MÊS DA BÍBLIA - SETEMBRO DE 2019:
PRIMEIRA CARTA DE SÃO JOÃO

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ
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Uma das características mais mar-
cantes dos textos é o tom de intimidade 
entre o autor e os seus leitores, mani-
festando, possivelmente, não um co-
nhecimento distante, mas uma proximi-
dade entre pessoas que se conheciam 
pessoalmente. Sendo assim, é bem pro-
vável que se trate de uma carta circu-
lar do apóstolo às igrejas que lhe eram 
geograficamente vizinhas, sobre quais 
ele exercia uma posição de referência 
e autoridade.

Objetivo da carta

Situada no contexto joanino do final 
do primeiro século, vemos a partir da 
estrutura que expusemos acima, que 
o texto tem como seu objetivo principal 
combater a doutrina de “falsos mes-
tres”, que ensinam uma doutrina distan-
te daquela comunicada por Jesus. Uma 
espécie de heresia que distanciava os 
fiéis da unidade da comunidade.

Assim situada, provavelmente a 
doutrina herética à qual se refere o texto 
seja uma forma de gnosticismo presen-
te na Ásia Menor nas últimas décadas 
do primeiro século, que teve como seu 
maior expoente um tal de Cerinto. Basi-
camente se negava a encarnação total 
do Verbo, ou seja, que Jesus fosse ver-
dadeiramente o Cristo de Deus. Para ele, 

Jesus foi um homem bom, que foi Cristo 
somente do seu batismo até antes da 
crucificação. Sei que é meio complicado 
compreender isso, mas basta ter pre-
sente que esta heresia concebia Jesus e 
Cristo como duas figuras diversas, e não 
via, não conseguia conceber que Deus, 
em Jesus, teria sofrido a Cruz.

João, em seu texto, combate esta ci-
são a partir de uma belíssima e bem es-
truturada teologia da encarnação, ten-
do como centro o Amor de Deus como 
movimento de salvação verso a huma-
nidade. Assim, Deus não abandona a 
humanidade, indo mesmo a “sofrer”a 
Cruz por ela. O autor combate os erros 
dos falsos mestres, mostrando que em 
Jesus Cristo, Filho de Deus, se encon-
tra a fonte da vida, nele se manifesta o 
grande Amor de Deus pela humanidade, 
e nele podemos receber a vida Eterna.

Pe. Maikel Pablo Dalbem, C.SS.R.
Roma/Itália

Ajude a fazer as próximas edições do nosso informativo!
Tem alguma dúvida sobre a nossa experiência de fé?
Envie sua pergunta para nós que o Padre Maikel Pablo responderá.

Envie sua dúvida por e-mail, carta ou pelo nosso site!

Acesse www.basilicasaogeraldo.org.br/duvidas 
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O Pe. Alberto Ferreira Lima nas-
ceu no dia 18 de fevereiro de 1923, 
em Desterro de Entre Rios. Teve oito ir-
mãos. Sua família, muito católica, teve 
a graça de quatro filhos religiosos. Pri-
meiro, Pe. Lima. Depois duas irmãs e 
por fim, seu irmão e também confrade 
redentorista, Pe. Geraldo Lima.

 Em entrevista, Pe. Lima conta que, 
aos 9 anos de idade, participou como 
coroinha de uma missão pregada pelos 
Padres Redentoristas e, na época, o Pe. 
João Muniz – depois bispo da diocese 

de Barra do Rio Grande – perguntou 
para as crianças, quem gostaria de ser 
padre. O menino Alberto Lima então 
respondeu: “eu sempre quis ser padre, 
nunca pensei em ser outra coisa”. A 
partir daí, Pe. Muniz tratou do assunto 
com seus pais, e no dia 02 de agosto 
de 1936, ele entrava para o Juvenato 
Redentorista em Congonhas.

 Foi Ordenação Sacerdote na Igreja 
da Glória, em Juiz de Fora, no dia 02 de 
fevereiro de 1949.

Exerceu várias funções na Província 
do Rio de Janeiro: Professor, auxiliar 
do diretor e diretor do Juniorato Santo 
Afonso. Diretor do Juvenato São Cle-
mente, em Cogonhas. Pároco da Igreja 
Santo Afonso, no Rio de Janeiro. Mes-
tre de noviços em Correia de Almeida. 
Consultor Provincial, Reitor e Pároco 
da Igreja da Glória. Superior Provincial. 
Responsável pela Casa de Retiros São 
José. Reitor da Basílica de São Geraldo, 
em Curvelo.

Faleceu no Hospital Madre Teresa, 
em Belo Horizonte no dia 30 de julho de 
2019, com mais de 96 anos de idade. 
Ao Pe. Alberto Lima, nossa ETERNA 
GRATIDÃO!

(Fonte: site da Província do Rio de Janeiro)

obriGado, pe. lima!
reitor da baSílica de São Geraldo, no período de 1985-1990 e 1994-1996
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SÃO GERALDO NO MEU CAMINHO

“Alguns se preocupam em fazer 
isto ou aquilo. Eu só tenho a pre-
ocupação de fazer a vontade de 
Deus.” São Geraldo sempre este-
ve muito presente em minha vida. 
Desde criança, com os meus pais 
participava das missas na Basílica, 
das Oitavas, festas de São Geraldo 
e das procissões. Tenho certeza de 
que esta é uma das maiores heran-
ças que recebo dos meus pais: ser 
devoto de São Geraldo. Hoje, além 
de devoto deste jovem santo, sou 
colaborador da congregação reden-
torista no convento de São Geraldo 
e Ministro Extraordinário da Comu-
nhão Eucarística, no Santuário Ba-
sílica de São Geraldo. Isto para mim 
é mais que uma honra, é sinal da 
graça de Deus na minha vida: levar 
Cristo aos irmãos, vivendo os ensi-
namentos de São Geraldo Majela e, 
a seu exemplo, procurar realizar a 
vontade de Deus. 

Adriano Rodrigues
MECE Basílica

Curvelo/MG

Qual o significado de São 
Geraldo na sua vida?

Envie sua resposta para:
www.basilicasaogeraldo.org.br/duvidas

São Geraldo Majela me motiva nos 
trabalhos como Missionária Leiga Re-
dentorista. Entre os vários testemunhos 
de sua vida, destaco o fato de o Menino 
Jesus ter descido do colo de Nossa Se-
nhora para brincar com ele e dar-lhe o 
pãozinho branco... São Geraldo o cha-
mava de “Meu Amiguinho”!!!

Assim também, a exemplo desse 
Santo, posso afirmar que Jesus é meu 
amigo, e que todos nós devemos ter a 
fé, a inocência de criança para declarar 
que Jesus é o nosso amigo, presente 
nas lutas e nas vitórias.

São Geraldo se fez amigo dos po-
bres. Assim como ele, tenho a missão 
de amar e socorrer os pobres.

Peço sempre a intercessão de São 
Geraldo, para guiar a minha vida e a 
animar todos os Missionários Redento-
ristas no projeto do Anúncio da Copiosa 
Redenção. 

Vania Viana
MLRs/Unidade 

Campos dos 
Goitacazes
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GRAÇAS ALCANÇADAS

Em meados de 2012, comecei a apresentar tonteiras repentinas e  
constantes, chegando a desmaiar.

Realizei diversos exames, porém nada foi detectado. Mesmo com o passar 
do tempo, as tonteiras continuavam.

Angustiada com essa situação, pedi a intercessão de São Geraldo para que 
Deus me concedesse a cura deste mal.

Com muita paciência e devoção, conversava com São Geraldo todos os 
dias em oração.

Hoje as tonteiras cessaram e posso afirmar que estou curada, sem precisar 
de nenhuma medicamento.

Em sinal de minha gratidão, no dia 28/07/2019 fui até Curvelo. E para 
agradecer pela graça alcançada, assinei o informativo A Caminho com São 
Geraldo. 

Sigo com minha fé em Deus e em São Geraldo. Pretendo voltar em Curvelo 
para agradecer a São Geraldo por nunca me abandonar e sempre me 

amparar nos momentos mais difíceis.
Margarida Sampaio
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Se você teve um pedido atendido ou uma graça 
recebida por intercessão de São Geraldo, escreva-nos 
e relate sua experiência. 

Acesse: www.basilicasaogeraldo.org.br ou nos envie 
uma carta para o seguinte endereço: 

Basílica de São Geraldo
Praça do Santuário, 60 - Centro 
Curvelo/MG - CEP: 35790-000
(38) 3721-7955
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Aenes Beatriz Matias de F - Igaratinga/MG
Afrânio Gonçalves Soares - Curvelo/MG
Alexsandro do Nascimento F. - Curvelo/MG
Amélia Gonçalves Santos - Curvelo/MG
Ana Luiza de Matos - Curvelo/MG
Andreia Ap. dos Santos Félix - Curvelo/MG
Anizia Barbosa Duarte - Sete Lagoas/MG
Antônio Carlos S. da Silva - Curvelo/MG
Antônio Diniz Pedras - Curvelo/MG
Carina Moreira Dias - Curvelo/MG
Carlos dos Santos N. - Belo Horizonte/MG
Carmelita Verissimo Pereira - Curvelo/MG
Celsita Mary Alves - Tiros/MG
Ciléia Chamone P. Matos - Curvelo/MG
Claudionor Vaz da Silva - Curvelo/MG
Darlan Marcio Bravo - Curvelo/MG
Dasio Bueno de Sales - Curvelo/MG
David de Azevedo Zanois - Funilândia/MG
Deborah Nunes de Sá Silva - Curvelo/MG
Délcio - Curvelo/MG
Diego Ferreira da Silva - Curvelo/MG
Dinah Medina de Oliveira - Cataguases/MG
Eder V. Nascimento - Curvelo/MG
Edvan Fonseca Araújo - Curvelo/MG
Elder Felix da Rocha - Curvelo/MG
Eliane Maria Mascarenhas - Curvelo/MG
Elias Maboub Junior - Divinópolis/MG
Eudóxia Vitor da Silva G. Torres - Curvelo/MG
Fabiana Cristina dos Reis - Curvelo/MG
Fabiana Luzia da S. Lucena - Curvelo/MG
Geni Gonzaga Simões - Curvelo/MG
Geralda Rosangela L. da Silva - Curvelo/MG
Geraldo C. da Silva Filho - Pará de Minas/MG
Geraldo Magela Cordeiro - Curvelo/MG
Geraldo Magela da Silva - Curvelo/MG

Geraldo Magela Ribeiro Alves - Curvelo/MG
Geraldo Magela Rocha - Curvelo/MG
Geraldo Magela Soares R. - Curvelo/MG
Geraldo Ramos de Almeida - Curvelo/MG
Geraldo Vandir T. de Lima - Curvelo/MG
Gustavo de Brito Filho - Curvelo/MG
Helena da Silva Gualberto - Itabira/MG
Helena Fernandes de Souza - Curvelo/MG
Helenice Jeanete R.  Alves - Curvelo/MG
Hilário Dias Cordeiro - Contagem/MG
Irene da Silva Costa - Corinto/MG
Irene Guimaraes de Souza - Curvelo/MG
Irene Lúcia da Costa - Cel. Fabriciano/MG
Izaira Barbosa Santos - Curvelo/MG
Janaina de Freitas - Curvelo/MG
Joane Marques R. Araújo - Curvelo/MG
João Batista Rocha - Curvelo/MG
João Paulo Lima Oliveira Diniz - Curvelo/MG
João Pedro Fernandes Pinheiro - Curvelo/MG
João Pereira da Silva - Curvelo/MG
José Arnaldo da Silva - Curvelo/MG
José de Jesus de Souza - Curvelo/MG
José Olavo Ferreira - Curvelo/MG
Josimar Martins da Silva - Curvelo/MG
Juliana Barbosa Silva Santos - Curvelo/MG
Juliano Carvalho Prates - Curvelo/MG
Katia Gisele Monteiro Falcão - Curvelo/MG
Laurindo Rodrigues de Souza - Curvelo/MG
Leidiane R. Pimenta - Curvelo/MG
Lina Pereira Rodrigues - Curvelo/MG
Lourdes Bernadete A. - Curvelo/MG
Luciana Cristina de Almeida - Curvelo/MG
Lucimar Maria Gomes - Itabirito/MG
Luiza Lúcia de Alcântara - Paraopeba/MG
Madalena Mendes da Silva - Curvelo/MG

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Setembro!
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Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Setembro!

Marcia de Melo Afonso - Belo Horizonte/MG
Margarida Cerqueira Alves - Curvelo/MG
Maria Alice Sena Simões - Curvelo/MG
Maria Alves da Conceição - Curvelo/MG
Maria Bernadete Ribeiro Duarte - Curvelo/MG
Maria Ceci de Souza Gomes - Curvelo/MG
Maria Conceição Fernandes - Curvelo/MG
Maria da Conceição de Almeida - São João 
Del Rey/MG
Maria da Conceição Diniz - Curvelo/MG
Maria de Jesus Caetano Silva - Curvelo/MG
Maria de Lourdes Diniz Pinto - Curvelo/MG
Maria de Lourdes P. Amorim - Curvelo/MG
Maria do Carmo Fonseca - Curvelo/MG
Maria do Carmo Pereira F. - Curvelo/MG
Maria Izabel Almeida - Curvelo/MG
Maria Jose Aguilar Santos - Curvelo/MG
Maria José Regino de Souza Neves - 
Campos Goytacazes/RJ
Maria Jose Soares de Oliveira - Curvelo/MG
Maria Lúcia Rodrigues Barbosa - Curvelo/MG
Maria Natividade Alves - Bonópolis/MG 
Maria Natividade Gomes Soares - Curvelo/MG
Maria Raimunda Diniz - Curvelo/MG
Maria Renilda Silva Lacerda - Curvelo/MG
Maria Stella da Rocha - Curvelo/MG
Marilda de Jesus B. Condé - Curvelo/MG
Marina Alves de Oliveira - Curvelo/MG
Marina de Oliveira Tavares Nolasco - Juíz 
de Fora/MG
Marina Leite Ferreira - Curvelo/MG
Marlene C. Ribeiro - Dores do Indaiá/MG
Marlene Costa de Souza - Curvelo/MG
Marlene Mendes Pereira - Curvelo/MG
Marli Maria Marinho da Costa - Curvelo/MG

Marta Maria Teixeira - São Joao Del Rey/MG
Mércia Maria R. de Souza - Curvelo/MG
Nadir Ribeiro dos Santos - Curvelo/MG
Nilza Pereira dos Santos - Curvelo/MG
Omar de Ávila Bueno - Belo Horizonte/MG
Oswaldo Raimundo dos Reis - Curvelo/MG
Paulo Henrique F. P. - Curvelo/MG
Rafael Ribeiro de Lima - Curvelo/MG
Rafaela Carvalho da Glória - Curvelo/MG
Rildo Antônio Silva - Curvelo/MG
Ronaldo Alves Campos - Curvelo/MG
Rosalina Moreira - Curvelo/MG
Rubertino Pereira de Jesus - Curvelo/MG
Sandra F. R. Teles - Curvelo/MG
Sebastião dos Reis Magalhães - Curvelo/MG
Sergio André de Carvalho Rocha - Curvelo/MG
Sheslene Beatriz M. D. Matoso - Curvelo/MG
Silenes Ap. da Rocha Dias - Curvelo/MG
Silvana Pereira Gomes Caldeira - Curvelo/MG
Sílvio Barbosa - Curvelo/MG
Tereza Rodrigues dos Santos - Curvelo/MG
Terezinha Aziz Alexandre Santana - Viçosa/MG
Terezinha Gonçalves - Curvelo/MG
Thais Senna - Curvelo/MG
Valdeci Alves dos Santos - Curvelo/MG
Valeria Barbosa Santos - Curvelo/MG
Vanda Lúcia Silva - Curvelo/MG
Vanda Rodrigues Souza - Curvelo/MG
Vânia Cleuza Soares - Curvelo/MG
Vilma Maria Marques P. - Curvelo/MG
Vilma Maria Marques Pereira - Curvelo/MG
Wagner Elísio de Souza - São Paulo/SP
Waldemar José Espindola - Contagem/MG
Wellington Alves Fonseca - Curvelo/MG
Zélia Benicio Leite - Curvelo/MG



CONQUISTE UM AMIGO PARA SÃO GERALDO
e nos ajude a manter esta obra! Convide um amigo ou familiar para fazer parte da 

Associação dos Devotos de São Geraldo. Sua Contribuição é muito importante!
Que São Geraldo interceda a Deus por você e sua Família!

Nome: _______________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________
____________________ Cidade: _________________ Estado: __________ 
CEP: _______________ CPF: ______________ Telefone: ______________ 
E-mail: _______________________________________________________
Valor que deseja contribuir:     R$ 10,00       R$ 20,00      R$ 50,00    
     Outro valor acima de R$ 50,00 ______

BASÍLICA DE SÃO GERALDO
PRAÇA DO SANTUÁRIO, N° 60 - CURVELO/MG - CEP: 35790-000
TELEFONE: (38) 3721-7955 | E-MAIL: BASILICASAOGERALDO@HOTMAIL.COM
WHATSAPP: (38) 99845-4387

www.basilicasaogeraldo.org.br / basilicadesaogeraldo

Segunda-feira: 07h, 15h e 19h 
Missa e novena perpétua em honra a São Geraldo

Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado: 07h, e 19h
Domingo: 07h, 09h, 11h, 17h e 19h
Assista em: www.basilicasaogeraldo.org.br/missas

Expediente da Basílica:
Horários de missa:

Secretaria e Loja
Segunda a sexta-feira: 07h45 às 18h
Sábados e domingos: 07h45 às 13h
Acesse: www.basilicasaogeraldo.org.br/produtos

Confissões:

Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento

Segunda a sexta-feira: 08h30 às 11h e das 14h30 às 17h.
Obs.: nas terças-feiras não há atendimento.

Toda quinta-feira às 18h


